
 نمازآثار فردی و اجتماعی 
*عباسکوثری والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
یکتاست. زبان با ذکر و قرائت، قلب بها خشهوع و فروتنهی و  نماز، زیباترین تجلی بندگی و خدای

هها  بدن با رکوع و سجود، یاد و نام معبود را متجلی ساخته است. نماز، آرامد و نشهاط را بهه جان
ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب »کند:  هدیه می ْكِر اللَّ ِِ ای  آدمی را در هاله 2ها، وسیله بازداشتن از بدی و به  1«َأال ِب

های بهاتقوا را در  و انسهان 3بهرد دهد، مؤمن را به معراج می روشنایی و تزکیه روح و روان قرار می از
ِتَِقىِ »دهد:  جوار قرآ الهی قرار می بَاُ ِكُ ِّ  ْ ََلُةُِق نمهاز، پشهتوانه اسهتوار و ذخیهره الیهزال 4«.الصو

زر و زور او را بهه ذلهت و  آدمی در مبارزه با شیطان نفس و نیز ستیز با شیاطین دیگر اسهت کهه بها
 خوانند.  تسلیم می

 اهميت نماز
شوند و اگر پذیرفتهه  ترین عبادت الهی است که اگر قبول شود، دیگر اعمال نیز قبول می نماز، مهم

ِ»نشود، دیگر اعمال نیز پذیرفته نخواهند شد:  ِقُبََِت  َِعََي هَِِِِفِِّ   ُِريو ت  َِعَمَِِهَِوِِإَذاُِريو ُْ ِِقُِبَ َِساِئ ُْ َسلاِئ
هاسهت.  و دسهتور معهین شهده بهرای انسان 7و بهترین عمل 6نماز، اتل و اساس اسالم 5«.َعَمَِهِِ
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  ایهن  حهدود و مسهائل  اگهر کسهی»فرمهوده اسهت:  اهمیت نماز تا آنجاست که امهام تهادق
  مهتدههد، در روز قیا  انجهام  در وقهت  و بهه جها آوردن  وقهت را با حفظ   واجب  گانه پن   نمازهای

بهه   چنهین  کهه  گردد و کسی می  بهشت  با او داخل  دارد که  عهد و پیمانی  خواهد آمد؛ در حالی که
، او را مهورد  و اگر خواسهت  او را عذاآ  اگر خدا خواست،  نیست.  عهد و پیمانی  جا نیاورد، دارای

 اند:  همچنین درباره اهمیت نماز فرموده 1«.دهد قرار می  بخشد
ِِبلِهِِإَذاَِقا ِضَِوَِحفولت  َر  َماِءِِإلَىِاِل  نَاِ ِالسو َِأع   ْ َمُ ِِم ح  ْو َِعََي ِهِال ََلِةِنََزلَت  َِّىِِإلَىِالصو َمِال ُمَص

ََلِةَِماِان فَتَ َِ َِّىَِماِِفىِالصو ِيَع ََُمَِهَذاِال ُمَص ِلَو  که نمازگزار بهه  زمانی  2؛ال َمََلِئكَُ َِوِنَاَياُ َِمََک 
گردد و مالئکهه  د، رحمت الهی بر او از اطراف آسمان به اطراف زمین نازل میایست نماز می

دانست چه پاداشهی در  کند. اگر نمازگزار می ای او را تدا می نمایند و فرشته او را احاطه می
کرد. نماز است، آن را رها نمی

حمیده همسهر  را تسلیت بگویم، به خدمت ام   گوید: برای اینکه سوگ امام تادق ابوبصیر می
اگر امهام را هنگهام وفهات »امام رسیدم. وی گریست و من نیز برای گریه او گریستم. سپس گفت: 

نمودی. دستور داد تمامی بستگان خوید را جمع کنند و ما  دیدی، کاری شگفت مشاهده می می
مها بهه شهفاعت »بدون استثنا همه را حاضر ساختیم؛ پس از اجتماع نگاهی به آنان کرد و فرمود: 

3«.رسد آنکه نماز را سبک بشمارد، نمی

 آثار نماز
ترین ا هری اسهت کهه  تجلی روح عبودیت و بندگی و ایستادن در جایگاه نیاید در نمازگزار، مهم

کند. انسان در پرتو ایهن نورانیهت، بهه آ هار دیگهری  دل و جان آدمی را با آفریننده هستی مرتبط می
 شود. اشاره می دست پیدا کند که به برخی از آنها

 الف. آثار فردی
 . قرب معنوی 1

نماز موجب قرآ معنوی است؛ به همین دلیهل قصهد قربهت، از واجبهات اتهلی در آن اسهت؛ 
های بهاتقوا را در جهوار قهرآ الههی قهرار  نمهاز، انسهان»فرمهوده اسهت:  که امهام رضها چنان
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ترین عمهل کهه بهه  محبهوآترین و  در پاس  به این سؤال که بافضیلت امام تادق 1«.دهد می
َفلِ َِأف َضلَ ِ»شوند چیست، فرمود:  وسیله آن بندگان به خداوند نزدیک می ِْ لَدِال َمع  ََُمَِشي ئا ِبَع  َماَِأع 

يَمَِ  ْ َِم َْ الَِ ِِعيَسىِاب  ِال َعب َدِالصو یَِأ و َْ ََلِةَِأََِلِتَ َِهِذِ ِالصو  ْ كلاِةِِِم لَلِةَِوِالزو صلاِنىِِبالصو َقاَلَِوَِأو 
ُتَِحيَاِ  بینیهد بنهده تهالح،  تر سراغ ندارم. مگر نمی بعد از معرفت الهی، از نماز بافضیلت 2؛ماُيم 

 «.ام، مرا به نماز و زکات سفارش کرده است فرمود خداوند تا زمانی که زنده عیسی
 . بازدارندگی از گناه 2

فرمایهد:  آن به تراحت میکه قر هاست؛ چنان زیستن و عدم ارتکاآ زشتی یکی از آ ار نماز، پاک 
الَة َتْنهی» بهه دلیهل ایهن «. دارد ها و منکرات باز می نماز از زشتی 3؛َعِن اْلَفْحشاِء َواْلُمْنَكرِ   ِإنَّ الصَّ

قاُلوا يذا ُشذَعْيُب »گفتند:  کردند و می نقد بازدارندگی آن بود که کافران قوم شعیب آن را انکار می
ای شعیب! آیا نمازت به  4؛ُرَک ما َيْعُبُد آباُؤنا َأْو َأْن َنْفَعَ  ِفی َأْمواِلنا ما َنشاءَأَصالُتَک َتْأُمُرَک َأْن َنتْ 

خهواهیم در اموالمهان  پرستیدند، ترک کنیم یا آنچه را می دهد که آنچه را پدرانمان می تو دستور می
 دانستند. فروشی می پرستی و کم ؛ زیرا آنان نماز را مانع بت«انجام ندهیم 

 درباره این ا ر خاص نماز فرموده است:  یرمؤمنانام
ِِ بَِقَِوَِشلبوَهَهاَِرُسلوُلِاّلَله ِّْ ََلَقِال قَُهاِِإط 

َِ ِال َوَرِقَِوِتُط  نُوَبَِحتو ِالذُّ ل َِِوِإنوَهاِلَتَُحتُّ ِبال َحمو
َل ِِ ِمَِوِالَويَ  ُجِ ِفَُهَوِيَغ تَِسُ ِِمن َهاِِفىِال يَو  ْو ِِتَكُوُ َِعََىِبَاِبِال اٍتَِفَملاَِعَسلىَِأ   ْو لَسَِمل َخم 

َر ِِ ِالدو َْ ریزد، همچون برگ از درختان و ]قالده[ آنهها  نماز گناهان را فرو می 5؛يَب َقىَِعََي ِهِِم
 خدا کند، همچون باز کردن رسن از گهردن چهارپایهان. رسهول را از گردن بندگان باز می

روزی پهن   ر خانه مردی باشهد و شهبانهنماز را به چشمه آآ گرمی تشبیه فرمود که مقابل د
 مرتبه خود را در آن بشوید. آیا بر بدن چنین کسی چرک و کثافتی باقی خواهد ماند 

کهه  دارد، در حهالی  ها بهاز مهی ها را از منکرات و زشتی ممکن است گفته شود چگونه نماز انسان
اش، دارای  در تعریهف قرآنهی چنین نیستند. در پاس  بایهد گفهت نمهاز بسیاری از نمازگزاران این 

که در سوره طه هدف از نماز، یاد خدا دانسته شهده اسهت. اگهر  مشخصه بازدارندگی است؛ چنان
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ایسهتد؛ زیهرا  فردی بتواند این فلسفه را در روح و جهان خهوید تجلهی دههد، از گناههان بهاز می
معصهیت اسهت. امهام  مقصود از ذکر تنها گفتن با زبان نیست؛ بلکه یاد خدا به هنگام اطاعهت و

ترین چیزی که خدا بر خلقد واجب نموده اسهت، ایهن اسهت  سخت»فرموده است:  تادق
ه و  نهد: سهبحانیار بگویه بسهکست ین نیمقصود ا»سپس فرمود: «. که خدا را بسیار به یاد آرند اللَّ

ه و ال اله اال  الله و الله ا اد خداست در ی ر خداست، ولی مقصودکبر، گر چه آن هم از ذکالحمدللَّ
 عالمهه طباطبهایی 1«.ار بندد و اگر گناه است، وانهدکرده تا اگر اطاعت است، به کآنچه حالل 

 نیز در پاس  به این پرسد نوشته است: 
؛ ولی به حکم اختیار، این بازدارندگی به نحهو  پیداید بازدارندگی از فحشا، ا ر طبیعی نماز است

ه نحو ایجاد زمینه است؛ یعنی اگر مانع و مزاحمی در بهین تددرتد و علیت تامه نیست؛ بلکه ب
دارد. اگر یاد خهدا، حضهور و خشهوع و  بخشد و نمازگزار را از فحشا باز می نباشد، ا ر خود را می

کند و هر جا موانع قوی باشد، نمازگزار از حقیقت یاد خهدا  اخالص قوی باشد، نمازگزار گناه نمی
 2گردد. منصرف و مرتکب گناه می

 . آمرزش گناه3

هذاِر َو ُزَلفذا  »خداوند درباره آمرزش گناهان به وسیله نماز فرموده است:  الَة َطَرَفذِی النَّ َو َأِقِم الصَّ
ئاِت ذِلَک ِذْكری ي  ِهْبَن السَّ ِْ ْيِ  ِإنَّ اْلَحَسناِت ُي اِكريَن   ِمَن اللَّ َِّ در دو طرف روز و اوایل شب نمهاز  3؛ِلل

مقصهود از حسهنات کهه از بهین «. برند می ها را از بین  حسنات، سیئات و بدی را برپا دار؛ چرا که
الةَ »هاست، به قرینه جمله  برنده بدی   تواند نماز باشد.  و نیز روایت ذیل، می« َأِقِم الصَّ

 عثمان چنین روایت شده است:  ذیل آیه فوق از ابی البیان مجمعدر تفسیر 
م و سلمان شاخه خشکی از آن درخت کند و حرکتد من همراه سلمان در زیر درختی بودی

پرسهی چهرا ایهن کهار را  ای اباعثمهان از مهن نمی»گاه گفت:  های آن ریخت، آن داد تا برگ
زیر  خدا گونه من با رسول به همین»علتد را پرسیدم. سلمان در جواآ گفت: «. کردم 

هاید ریخت.  تا برگدرختی بودم و آن حضرت شاخه خشکی را از درخت کند و تکان داد 
پرسی چرا این کار را کردی  و چون من علت آن  سپس به من فرمود: ای سلمان، از من نمی

خهوبی گرفهت و   را سؤال کردم، فرمود: هنگامی که شهخ  مسهلمان وضهوی خهود را بهه
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هها بهر روی زمهین  چهه ایهن برگ ریزد؛ چنان گانه را به جای آورد، گناهاند می نمازهای پن 
 1«.پس آیه فوق را قرائت فرمودریخت و س

النهاس بهه  الناس، وابسته به رضایت تاحبان است. اهمیت حق  البته آمرزش گناهان مرتبط با حق
اگر در وسعت وقت مشهغول نمهاز »اند:  الناس نوشته ای است که فقها در تزاحم نماز با حق اندازه

اند در بین نماز طلب او را بدهد، باید چه بتو باشد و طلبکار، طلب خود را از او مطالبه کند، چنان
در همان حال بپردازد و اگر بدون شکستن نماز، دادن طلب او ممکن نیست، باید نماز را بشهکند 

 2«.و طلب او را بدهد، بعد نماز را بخواند
 . آرامش4

یکی از آ ار نماز، آرامد روح و روان است. بهتهرین راه آرامهد، توجهه بهه مالکیهت الههی و یهاد 
آنهها کسهانی هسهتند »فرماید:  یامت است. قرآن کریم پس از مژده به تابران، در وتف آنها میق

ا ِإَلْيِه راِجُعوَن گویند:  که به هنگام رویارویی با نامالیمات می ِه َو ِإنَّ ا ِللَّ ما مملوک خداییم و بهه  3؛ ِإنَّ
فهردی کهه خهود و همهه  این مسأله، نهایت آرامهد بهرای آنهاسهت؛ زیهرا« گردیم سوی او باز می

داند، از اینکه مالک اتلی آنچه را به او بخشیده، باز پس گرفتهه  وابستگاند را در ملکیت خدا می
شود؛ زیرا ایمان دارد که مالک هستی حق دارد هر گونهه مایهل اسهت در   است؛ دچار نگرانی نمی

شود؛ یعنی بها  دآور میاش تصرف کند. نمازگزار در نیاید خود با خداوند هر دو جهت را یا ملک
ِه َرب  اْلعاَلميَن »جمله  به مالکیت و ربوبیت مطلقه خداوند به همهه جهانیهان اعتهراف  4«اْلَحْمُد ِللَّ

يِن »کند و در آیه  می  شود. قیامت را یادآور می 5«ماِلِک َيْوِم الد 
از خداونهد در ها، ناشی از بالها یا هجوم دشمنان است کهه نمهازگزار بها اسهتعانت  گاه اضطراآ

اَک َنسَتعين»جمله  اَک َنعُبُد َوايِّ دهد و بها امیهد  روح خوید را با قدرت الیزال هستی پیوند می« ِايِّ
بخشد. گاه نیز وحشت و هراس از مهرگ و احسهاس  به یاری و کمک او جان خوید را تسلی می

ه دور اسهت؛ شود، ولی نمازگزار واقعی از ایهن احسهاس به نیستی و نابودی، موجب اضطراآ می
يِن »زیرا در نماز با گفتن جمله  شود و با تکهرار  سرای جاویدان آخرت را یادآور می« ماِلِک َيْوِم الد 
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حيم»رحمت الهی در فراز  حمن الرِّ ، امید به فضل پروردگار را توشه و زاد راه خود در این سفر «الرِّ
دلهره و پریشانی است که فرهنهگ  دهد.  پیشینه تاریک و سابقه بزهکاری، از عوامل دیگر قرار می

النهاس  نماز در این گرفتاری نیز یار و همراه انسان اسهت. نمهازگزار بها توبهه واقعهی و جبهران حق
تواند خود را زیر چتر رحمت واسعه الهی و آمرزش خداوند قرار دهد؛ همهان رحمهت کهه در  می

1ها قرار گرفته است. سوره هود فلسفه آفریند انسان

 . بهشت5

رآن کریم برای مؤمنان رستگار تفاتی ذکر نموده است که دو تفت از آنهها دربهاره نمهازگزارانی ق
کننهد و در پهاداش آنهها  است که افهزون بهر خشهوع در نمهاز، بهر انجهام درسهت آن مراقبهت می

ِيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهذْم فيهذا خاِلذُدوَن »فرماید:  می رنهد و ب آنهها بهشهت بهرین را ارث می 2؛الَّ
ای دیگر مداومت بر انجام نمهاز و مواظبهت بهر آن را  که در آیه چنان«. جاودانه در آن خواهند ماند

ههای  مندی از زنهدگی باکرامهت در باغ در کنار تفاتی همانند پاکدامنی و امانتداری، موجب بهره
 3بهشتی قرار داده است.

 ب. آثار اجتماعی

مبین اسالم، هماهنگی آنها با تکالیف اجتماعی اسهت. های احکام عبادی در دین  یکی از ویژگی
تشریع نماز به جماعت، بیانگر این است که نماز که در تدر عبادات است؛ با حضور اجتمهاعی 

آغوش و همراه است. به دلیل همین رابطه و یق نماز با تکالیف اجتمهاعی اسهت کهه قهرآن بهه  هم
که  را با کیفیت خاص خود انجام دهند؛ در حالی  دهد در تحنه نبرد نیز نماز مسلمانان تعلیم می

و همراه فرمان به نماز، امر به معروف، نهی از منکهر  4سالح و ابزار دفاعی را به همراه داشته باشند
در راستای همین نظام هماهنگ است که بعد از انجام نماز جمعهه، بهه  5شود. و تبر را یادآور می

خداونهد   آوردن فضهل  دست شدن به کارهای روزانه برای به  شدن مردم در زمین و مشغول  متفرق 
تواند  توتیه نموده است و منظور از طلب فضل الهی بعد از نماز جمعه در گستره عام خوید می

کسب روزی، عیادت مریض، تالش در برآوردن حاجت مسلمان، دیدار برادران دینی، حضور در 
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 1مجلس علم و مانند آن بوده باشد.
 امتاستق. 1

را بههه وحشههت  هههر وقههت امهری و پیشههامدی، امههام علههی»فرمههوده اسههت:  امهام تههادق
لَلةِِفرمود:  ایستاد و می خاست و به نماز می انداخت، بر می می َِوِالصو ِْ ب  تَِعينُواِِبالصو ؛ از تهبر و اس 

 همچنین در روایت دیگری فرموده است:  2«.نماز کمک بگیرید
ِِإذَِ نَُ َِأَحَدكُم  كَلَ َِماِيَم   ْ لِجَدَِفي ُخَ ِال َمس  ِيَلد  لَأِثُلمو ِيتََوضو ن ياََأ   ِغُُموِمِالدُّ  ْ ِِم اَِيَخَ َِعََي ِهَِغم 

ِيَقُولُِ َ ِِفيِهَماَِأَماَِسِمع َتِاّلَله َ ُعوِاّلَله ِيَد  ِْ َلةَِِِِرك َعتَي  َِوِالصو ِْ ب  تَِعينُواِِبالصو بهرای شهما چهه  3؛َوِاس 
شوید، وضو بگیرید بهه مسهجد  رو می های دنیا روبه ممانعی است هنگامی که با غمی از غ

اید خداوند دستور داده است از  بروید، دو رکعت نماز بخوانید و در آن دعا کنید  آیا نشنیده
 تبر و نماز استعانت جویید. 

 . اتحاد2

نماز، جلوه زیبای همبستگی تفوف مؤمنان است. نمازگزار در قرائت سوره حمهد، مؤمنهان را در 
پرسهتیم و تنهها از تهو یهاری  گوید تنها تهو را می بیند و در نیاید با خدای یکتا می خوید می کنار
 5فرسهتد و در پایان نماز به همه بندگان تالح سهالم می 4جوییم. ما را به راه راست هدایت کن می

تأکیهد تا به این وسیله ارادت قلبی خود را تقدیم آنان کند؛ این در حالی است که به نماز جماعت 
های آن افهزون بهر  فراوان شده و در هر جمعه، به نماز جمعه دعوت شده است که یکی از فلسهفه

در فلسفه نماز جماعت فرمهوده  اظهار بندگی، اتحاد برای انجام کارهای نیک است. امام رضا
در سایه جماعت و حضور مردم در کنار یکدیگر، مسهاعدت بهر نیکهی و تقهوا و منزجهر »است: 

 6«.یابد بسیاری از معاتی خداوند تحقق می شدن از
 . آثار سياسی3

ها، تهدیهدها و  یکی از مسائل مهمی که برای هر مسلمان الزم است، شهناخت جامعهه، فرتهت
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اشتباهات، بر فرد آگاه به زمان خهوید  های جهانی است؛ زیرا به فرموده امام تادق سیاست
های آن جلهوه زیبهایی یافتهه اسهت،  ز جمعه و خطبهیکی از آ ار نماز که در نما 1آورد. هجوم نمی

آگاهی مؤمنان به این مسائل است. البته نماز جمعه در گستره مختلف خهود بحثهی مسهتقل الزم 
 شویم که فرمود:  را یادآور می باره تنها حدیث امام رضا دارد، ولی در این 

ان است و خدا خواسهته خطبه نماز جمعه به این جهت است که نماز جمعه، محل اجتماع همگ
دادن از  است تا امام وسیله و فرتتی برای اندرز دادن به مردم و برانگیختن آنان بهه اطاعهت و بهیم 

معصیت در اختیار داشته باشد و نیز آنها را از آنچه مصلحت دین و دنیایشان است، آگهاه سهازد و 
و زیان و سرنوشت آنهها مهؤ ر رسد و در سود  اخبار و حوادث مهمی که از نقاط مختلف به او می

 2شان برساند. است، به اطالع
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